Vállalati politika
(Minőség(Minőség- és környezetpolitika)
Az UFM Egyesült Habanyaggyártó Bt. kémiailag térhálósított zártcellás szerkezetű habanyagot állít elő
polyolefinből tömb formában, melyet aztán főleg a jármű- és a csomagolóiparban dolgoznak fel.
Alapvető technológiáink: polietilén habosítás, vágás, szeletelés. Társaságunk célul tűzte ki, hogy környezeti
szempontok figyelembevételével folytatja tevékenységét. Tudatában vagyunk annak, hogy a felsorolt
tevékenységek környezeti hatása közepesen jelentős, így a környezettudatos gondolkodás és működés a
társaság alapfilozófiájának egyik fontos eleme. Arra törekszünk, hogy jó piaci helyzetünket megszilárdítsuk,
illetve tovább erősítsük.
Az integrált menedzsmentrendszer keretein belül az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi szabvány
értelmében az UFM Bt. valamennyi dolgozója számára a következő irányvonalak érvényesek, azokat kötelező
érvényű előírásként mindenkor be kell tartani.
Vállalatunk sikere függ vevőink és dolgozóink sikerétől éppúgy, mint a hatóságokkal, szolgáltatókkal és
beszállítókkal való együttműködéstől.

Vevőorientáltság
Aki a vevők igényeit és elvárásait meg akarja érteni, annak kommunikálnia kell a vevőkkel.
Vevőink a partnereink is egyben, igényeiket és jövőbeli feladatkitűzéseiket időben fel akarjuk ismerni és
megbízhatóan meg akarunk felelni nekik.

Vállalati célok
Minden dolgozónk köteles a napi tevékenységét a vállalati célokkal összhangban végezni.

Folyamatos javulás
Menedzsmentrendszerünket folyamatosan fejlesztjük és az új adottságokhoz folyamatosan hozzáigazítjuk a
minőség- és környezetirányítás figyelembe vételével, megelőzve ezáltal a nem kívánatos helyzeteket, illetve
korrigálva a nemmegfelelőségeket.

Környezeti megfelelési kötelezettségek betartása
A társaság elkötelezte magát a megfelelési kötelezettségek teljesítésére (a tevékenységünkre vonatkozó
környezetvédelmi jogszabályok, határozatok és szabványi előírások, valamint a belső szabályozások
betartása).

Teljesítmény és elkötelezettség
Célunk, hogy olyan környezeti teljesítményre tegyünk szert, amelyre büszkék lehetünk, valamint hogy széles
körben elnyerjük ügyfeleink, és érdekelt feleink bizalmát, hogy jó szomszédok legyünk, és hogy hozzájáruljunk a
fenntartható fejlődéshez. Megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy az esetleges vészhelyzeteket el tudjuk
kerülni. Az energiát célzottan és takarékosan használjuk fel, valamint a megfelelő technikai- és szervezési
intézkedéseink által minimalizáljuk a maradványanyag, hulladék, környezetkárosító emisszió- és szennyvíz
kibocsátást. A környezetvédelem minden dolgozónktól környezettudatos viselkedést követel meg.
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